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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 

 
KLASA: 944-01/20-02/1 
URBROJ: 2142/05-03/1-21-17  
Malinska, 14. lipnja 2021.         
      

OBRAZLOŽENJE 

prijedloga Odluke o ukidanju statusa „javnog dobra u općoj uporabi“  
te o prodaji k.č. 8351/2 k.o. Malinska – Dubašnica 

 
Predlaže se Općinskom Vijeću Općine Malinska - Dubašnica donošenje Odluke o 

ukidanje statusa „JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, U VLASNIŠTVU OPĆINE MALINSKA-
DUBAŠNICA, OIB: 36462926568, MALINSKA, LINA BOLMARČIĆA 22“ za k.č. 8351/2 k.o. 
Malinska - Dubašnica, upisanu u z.k.ul. 1186 kod Općinskog suda u Crikvenici, 
Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 15 m2, u svrhu prodaje nekretnine, a budući da je trajno 
prestala potreba za korištenje navedene nekretnine kao nerazvrstane ceste. 

Također, predlaže se Općinskom Vijeću Općine Malinska - Dubašnica donošenje Odluke 
o raspisivanju natječaja za prodaju cijele k.č. 8351/2 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u 
z.k.ul. 1186 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 15 m2, po 
početnoj cijeni od 11.600,00 kn (slovima: jednaesttisućašestokuna).    

 

Slika 1. – Ortofoto/DOF 
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 Na sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine Općinsko Vijeće Općine Malinska – 
Dubašnica donijelo je slijedeći Zaključak: 

Slika 2. – Zaključak Vijeća 

 

Zaključak je donijet povodom zahtjeva TATJANE FUĆAK – BRIGOVIĆ, a istim je 
podnositelju odobren zahtjev za raspisivanje natječaja za prodaju sadašnje k.č. 8351/2 k.o. 
Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1186 kod Općinskog suda u Crikvenici, 
Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 15 m2, uz uvjet da podnositelj zahtjeva o svom trošku 
izradi geodetski elaborat te elaborat procjene vrijednosti nekretnine. 

Podnositelj zahtjeva TATJANA FUĆAK – BRIGOVIĆ, postupila je u svemu sukladno 
Zaključku od 28. listopada 2020. godine, te je izrađen i proveden geodetski elaborat kojim je 
od dijela k.č. 8351 k.o. Malinska – Dubašnica nastala sadašnja k.č. 8351/2 k.o. Malinska - 
Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1186 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, 
površine 15 m2.  
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Slika 3. – Situacija iz Geodetskog elaborata 
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Za istu je također o trošku podnositelja zahtjeva od strane Sudskog vještaka 
građevinske struke i procjene nekretnina dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37, 
izrađen Elaborat procjene vrijednosti građevinskog zemljišta br. 063B/2020 od 20. svibnja 
2021. godine, a kojim je utvrđena tržišna vrijednost cijele k.č. 8351/2 k.o. Malinska - 
Dubašnica, u visini od ukupno 11.600,00 kn (slovima: jednaesttisućašestokuna) (cca 102,64 
EUR/m2). Za navedeni Elaborat Procjeniteljsko povjerenstvo PGŽ-a je na 65. sjednici održanoj 
26. svibnja 2021. godine utvrdilo da je izrađen sukladno odredbama Zakona o procjeni 
vrijednosti nekretnina.  

Sukladno Mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 
28.05.2019. godine, objavljenog na mrežnim stranicama a u kojem je navedeno: „na 
predstavnicima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) 
samouprave je da sa svojom imovinom raspolažu prema načelima dobrog gospodara, a u 
skladu s odredbama članka 67. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17). 
Slijedom navedenoga, u postupku javne nabave, možete iskazati veće početne prodajne 
cijene od utvrđenih tržišnih vrijednosti predmetnih nekretnina dobivenih u postupku 
izrade procjembenog elaborata.“ , predlaže se rasprava o početnoj cijeni predmetnog 
zemljišta, te je istu kao što je i vidljivo moguće odrediti i u visini većoj od utvrđene 
tržišne vrijednosti.  

Člankom 101. Zakona o cestama ( „Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14 i 110/19), određeno je da se nerazvrstana cesta ne može otuđiti iz vlasništva 
jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i 
prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne 
samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste. 

Uvjet da se dio nerazvrstane ceste može prodati je da se sukladno Članku 103. Zakona 
o cestama ( „Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), 
donese odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog 
dijela, a što je moguće donijeti ukoliko je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste 
ili njezinog dijela. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste 
ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a nekretnina kojoj 
prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 

Budući da je Općinsko Vijeće Općine Malinska – Dubašnica donijelo na sjednici 
održanoj 28. listopada 2021. godine Zaključak kojim se po dostavi provedenog geodetskog 
elaborata parcelacije kojim će se u zasebnu česticu izdvojiti dio k.č. 8351 k.o. Malinska – 
Dubašnica, u površini od 15 m2, označen na Geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena sa 
prikazom površina od 17.02.2020., izrađenom od tvrtke Geo51 d.o.o. iz Rijeke, a koji je 
sastavni dio zahtjeva za otkup, te dostavi Elaborata procjene vrijednosti novoformirane 
nekretnine potvrđenog od strane Procjeniteljskog povjerenstva PGŽ-a, Općinsko Vijeće 
obvezuje donijeti Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za novoformiranu 
nekretninu, te odluku o raspisivanju natječaja za prodaju novoformirane nekretnine, predlaže 
se kako je i navedeno u ovom obrazloženju. 

 

NAČELNIK: 
Robert Anton Kraljić 

 DOSTAVITI: 
1. Vijećnicima Općine Malinska – Dubašnica 
2. Arhiva, ovdje 
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Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 
24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 7/21), članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 
54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), a u svezi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,  
79/06,  141/06,  146/08,  38/09,  153/09,  143/12  i  152/14), Općinsko Vijeće Općine 
Malinska – Dubašnica na sjednici _____ 2021. godine, donosi               
 

ODLUKU 
o ukidanju statusa „javnog dobra u općoj uporabi“za k.č. 8351/2 k.o. Malinska – Dubašnica 

 
Članak 1. 

Ukida  se  status  „JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI“  na  nekretnini  označenoj  kao  
k.č. 8351/2 k.o. Malinska - Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1186 kod Općinskog suda u Crikvenici, 
Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 15 m2, u svrhu prodaje nekretnine, a budući da je trajno 
prestala potreba za korištenje navedene nekretnine kao nerazvrstane ceste.     
 

Članak 2. 
Temeljem  ove  Odluke,  Općinski sud u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk,  na 

nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa „JAVNO DOBRO U OPĆOJ 
UPORABI“ i kao vlasnika predmetne nekretnine uknjižiti: Općina Malinska – Dubašnica, Lina 
Bolmarčića 22, Malinska, OIB: 36462926568.     
 

Članak 3.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave u „Službenim novinama“ 

Primorsko-goranske županije.  
 
 

KLASA: 944-01/20-02/1 
URBROJ: 2142/05-03/1-21-18 
Malinska, ______ 2021. godine  
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA 

Predsjednik:  Ivica Perišić 


